
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/173/2012 

RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 28 września 2012 r. 

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska 

dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) Rada Gminy Oława uchwala, co 
następuje:  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien 
spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadze-
nia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 
na terenie gminy Oława.  

Rozdział 2 

Wymagania dotyczące uzyskania zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:  
a) dysponować specjalistycznymi środkami i urzą-

dzeniami przeznaczonymi do chwytania, obez-
władniania i transportu bezdomnych zwierząt, ta-
kimi jak:  
− samochód z odpowiednią powierzchnią i kuba-

turą (przestrzenią), umożliwiającą przewożo-
nym zwierzętom przyjęcie naturalnej pozycji 
stojącej lub leżącej, zadaszeniem i ścianami za-
bezpieczającymi zwierzęta przed niekorzyst-

nym wpływem warunków atmosferycznych, 
z odpowiednim systemem wentylacji, z podłogą 
zapewniającą przyczepność kończyn oraz 
umożliwiającą utrzymanie higieny,  

− atestowane urządzenia do chwytania i w razie 
potrzeby obezwładniania bezdomnych zwierząt, 

− kojce dla zwierząt umożliwiające przetrzymanie 
jednocześnie co najmniej 5 osobników przez 
okres nie dłuższy niż 2 tygodnie;  

b) dysponować miejscem do czasowego przetrzyma-
nia zwierząt;  

c) posiadać możliwość przekazania wyłapanych 
zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt 
chyba, że Gmina sama prowadzi schronisko lub 
zapewnia miejsca w takiej placówce;  

d) zapewniać wyłapanym zwierzętom pomoc i opiekę 
lekarza weterynarii chyba, że opiekę weterynaryjną 
zapewnia Gmina Oława w ramach realizacji „Pro-
gramu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności”;  

e) posiadać możliwość przekazania zwłok zwierzę-
cych podmiotowi zajmującemu się ich unieszko-
dliwianiem chyba, że usługę zapewnia Gmina 
Oława, która posiada umowę współpracy z takim 
podmiotem;  

f) posiadać doświadczenie w pracy ze zwierzętami 
oraz kadrę pracowniczą odpowiednio przeszkoloną 
i przygotowaną do chwytania, obezwładniania 
i transportu bezdomnych zwierząt.  

Rozdział 3 

Wymagania dotyczące uzyskania zezwolenia na 
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdom-

nych zwierząt powinien:  
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a) dysponować nieruchomością, na której prowadzić 

będzie schronisko dla zwierząt;  

b) wykonywać działalność w obiektach budowlanych 

dopuszczonych do użytkowania;  

c) zapewnić spełnienie wymagań weterynaryjnych 

określonych dla schroniska dla bezdomnych zwie-

rząt;  

d) dysponować ujęciem wody na terenie schroniska 

lub przyłączeniem do sieci wodociągowej;  

e) dysponować zbiornikiem bezodpływowym ście-

ków na terenie schroniska lub przyłączeniem do 

sieci kanalizacyjnej;  

f) dysponować urządzeniami do gromadzenia odcho-

dów zwierząt oraz odpadów powstających w 

związku z funkcjonowaniem schroniska;  

g) dysponować atestowanymi urządzeniami do obez-

władniania i chwytania zwierząt w sposób nie po-

wodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani 

nie zadający im cierpienia;  

h) posiadać możliwość przekazania zwłok zwierzę-

cych podmiotowi zajmującemu się ich unieszko-

dliwianiem chyba, że usługę zapewnia Gmina 

Oława, która posiada umowę współpracy z takim 

podmiotem.  

Rozdział 4 

Wymagania dotyczące uzyskania zezwolenia na 

prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich 

części 

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwole-

nie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych 

i ich części powinien dysponować:  

a) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok 

zwierzęcych i ich części;  

b) środkami do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich 

części przed ich grzebaniem;  

c) narzędziami do grzebania zwłok zwierzęcych i ich 

części.  

2. Obiekty budowlane, w których przedsiębiorca 

będzie prowadził działalność w zakresie grzebania 

zwłok zwierzęcych, powinny być dostosowane do 

przedmiotu działalności.  

3. Teren przeznaczony na grzebowisko zwłok 

zwierzęcych i ich części powinien być ogrodzony 

i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych 

oraz zlokalizowany w sposób wykluczający możli-

wość szkodliwego wpływu na otoczenie.  

Rozdział 5 

Wymagania dotyczące uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich  

części 

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się 

o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzę-

cych i ich części powinien:  

a) dysponować nieruchomością, na której prowadzić 

będzie spalarnię zwłok zwierzęcych i ich części;  

b) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do 

właściwego wykonywania działalności, takie jak:  

− chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok 

zwierzęcych i ich części;  

− instalację do spalania zwłok zwierzęcych;  

− miejsce do magazynowania odpadów powstają-

cych w procesie spalania;  

c) zapewnić odbiór odpadów powstałych w procesie 

spalania;  

2. Obiekty budowlane, w których przedsiębiorca 

będzie prowadził spalarnię zwłok zwierzęcych i ich 

części, powinny być dostosowane do przedmiotu dzia-

łalności.  

Rozdział 6 

Przepisy końcowe 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Oława.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Dariusz Witkowski 
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